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”Tavs viden” er et tema, som bl.a. introduceres på mange lederuddannelser. Udgangspunktet er typisk 

pragmatisk og hænger eksempelvis sammen med en bekymring for, hvad en organisation kan miste, hvis en 

nøglemedarbejder forlader organisationen. Et er, at procedurer og informationer kan gøres eksplicitte og 

derved kan formidles videre til nye medarbejdere, noget andet er, at ikke al viden og erfaringer kan 

ekspliciteres, dels fordi mange fænomener slet ikke kan beskrives præcist nok med ord, dels fordi nogen 

viden ikke er bevidst. F.eks. er det ikke tilstrækkeligt for den nye tømrerlærling at læse en manual for brugen 

af et avanceret værktøj for at kunne bruge det i praksis. Lærlingen må nødvendigvis tilegne sig en række 

færdigheder og erfaringer gennem praksis inden for at kunne bruge værktøjet efter hensigten.  

Tilsvarende er det utilstrækkeligt for en ny golfspiller at få en sproglig instruktion i, hvordan man skal udføre 

et slag i golf, for at kunne udføre slaget på et højt niveau. 

Som mennesker handler vi således ikke alene på baggrund af en sproglig viden, men også ikke-sproglig 

viden er grundlag for både vores handlinger, vores værdier og vurderinger. Vi ved således meget mere, end 

vi kan gøre rede for. 

Et af Michael Polanyis egne eksempler på tavs viden er, at vi kender en persons ansigt, og vi kan genkende 

det blandt tusinde andre. Alligevel kan vi almindeligvis ikke redegøre for, hvordan vi genkender ansigtet, så 

andre vil kunne genkende det, fordi det meste af denne viden ikke kan udtrykkes i ord alene. 

 

MP introducerer i denne klassiker fra 1966 begrebet tavs viden. En form for viden, der hele tiden udspilles i 

hverdagen, og som er afgørende i både praktisk handling og videnskabelig erkendelse. 

Når forskeren bliver optaget af at udforske et fænomen, er drivkraften ofte, at hun har en anelse om, at der er 

nogle skjulte sammenhænge, som måske kan blive synlige. Forudanelserne – som er tavs viden – består 

ifølge forfatteren af fragmenter eller stumper, som synes at være ledetråde til noget skjult, til et endnu ukendt 

sammenhængende hele. 

 

MP fremhæver, hvordan tavs erkendelse hænger snævert sammen med indlevelse, og han beskriver 

situationer, som blandt nutidens neuropsykologer ville blive forklaret ud fra teorierne om spejlneuroner. 

 

Noget af det befriende ved at læse Polanyi er, at han rækker langt ud over den videnskabelige rationalismes 

snævre grænser. MP er kritisk overfor den videnskabelige rationalisme, som kun accepterer eksplicitte 

udsagn, der er baseret på håndgribelige data og udledt fra disse ved en formel slutning, der er åben for 

gentaget testning. MPs forståelse af tavs viden bliver således et overbevisende supplement til det for tiden 

megen dominerende fokus på såkaldt evidensbaseret viden og evidensbaserede koncepter, der netop bygger 

på paradigmet, videnskabelig rationalisme. 

 

Den tavse dimension er en klassiker, som stadigvæk er aktuel og bryder med flere af tidens dominerende 

paradigmer. Bogen henvender sig til alle, som er interesseret i viden, hvad enten udgangspunktet er filosofi, 

naturvidenskab, sociologi eller pædagogik og psykologi.  
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